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- Pentagrama de săpunuri 
  

- Plămânii - cheia imunităţii

Din cuprins:
- Gynexul - în hiperprolactinemie



GYNEXUL - ÎN HIPERPROLACTINEMIE - Caz clinic -

Hiperprolactinemia reprezintă o disfuncţie hormonală caracterizată prin 
secreţie crescută de prolactină de către hipofiză. 

Prezenţa unor nivele crescute de prolactină 
la femeile care nu alăptează afectează ovulaţia 
normală,  putând duce la infertilitate.

Clinic şi biologic această stare se traduce 
prin:

- Ovulaţie şi menstruaţie neregulată.
- Nivelul scăzut al progesteronului  
în faza luteală 

- Amenoree
-Galactoree la femeile care nu alăptează
- Pilozitate excesivă
- Acnee 

Cauzele hiperprolactinemiei sunt:
- Fiziologice: sarcină, somn, stres
-Medicamente: fenotiazide, metoclopramid, 
verapamil

-Patologice: tumori hipofizare, afecţiuni hipotalamice, hipotiroidism, insuficienţă   
renală cronică

Pacienta, o tânără în vârstă de 20 de ani fără antecedente patologice semnificative a 
fost investigată pe linie endocrinologica pt tulburări de ciclu menstrual (oligomenoree), 
pilozitate excesivă, acnee.

Toţi parametrii: FSH, LH, Estradiol, Progesteron şi TSH au avut valori normale cu 
excepţia Prolactinei = 1118U/l (8.04.2008). Radiografia de şa turcească în limite normale.

S-a administrat Bromcriptina medicament netolerat de pacientă datorită unor efecte 
adverse supărătoare: greaţă persistentă, hipotensiune ortostatică. 

În urma analizei cu aparatul de biorezonanţă şi a repertorizării homeopate am hotărât 
administrarea Gynexului un produs bioinformaţional cu tropism pe meridianul concepţiei 
şi trei focare şi valente excepţionale de reglare a funcţiilor endocrine. 

Schema de administrare a fost următoarea:
- Săptămâna 1 - 2 x 5 picături
- Săptămâna 2 - 2 x 6 picături
- Săptămâna 3 - 2 x 7 picături
- Săptămâna 4 - pauză 

Tratamentul a fost reluat după aceiaşi schemă 
încă 2 luni.

Valoarea prolactinei a revenit la normal 
menţinându-se în aceşti parametrii pe parcursul a 
3 ani cât a fost urmărit cazul:

- 26.01 2009 Prolactina = 603U/l
- 22.04 2009 Prolactina = 423U/l
- 27.11.2009 Prolactina = 271,4 U/l
- 26.10.2011 Prolactina = 409 U/l 

Ciclul s-a normalizat, iar pacienta nu prezintă 
acuze în momentul de faţă.

Dr. Andrieş Simona 
Medic primar medicină de familie

Competenţe homeopatie şi acupunctură.

Glanda 
pituitară

ProlactinomForţa principală a întregului 
complex de plante medicinale din 
Gynex este concentrată asupra 
regenerării sistemului hormonal 
(care are un rol primordial în 
reglarea funcţiilor vitale ale 
organismului). 

H o r m o n i i  d i n  s â n g e  
acţionează ca reglatori chimici şi 
biocatal izatori,  inf luenţând 
dezvoltarea, creşterea, viaţa 
psihică şi fizică. 

Omul este capabil să producă 
aceste substanţe active în 
glandele sale endocrine, dar 
diversele tipuri de radiaţii, 
“smogul”  e lectromagnet ic,  
substanţele chimice, unele 
medicamente, stresul au un efect 
negativ nu numai asupra 
celulelor ci şi asupra întregului 
sistem hormonal. 

Gynex conţine importante 
subs tan ţe  b io log ic -ac t i ve  
obţ inute din plante, care 
i n f l u e n ţ e a z ă  ş i  i n d u c  
funcţionarea corectă a sistemului 
hormonal şi a meridianelor 
energetice pe care acţionează.

Dopamină



Conform teoriei şi practicii medicinei chineze, plămânii reprezintă în interiorul nostru, 
elementul metal, au ca organ de simţ nasul, anotimpul reprezentativ fiind toamna; ca emoţii 
negative au tristeţea şi supărarea, iar ca emoţii pozitive, curajul şi corectitudinea. Culoarea 
elementului metal, deci şi a plămânilor, este albul. 

Din punct de vedere energetic, ei fac pereche cu intestinul gros, plămânii fiind consideraţi 
organe pline – yang, iar intestinul gros organ gol – yin.

Sistemul respirator este controlat de către plămâni, care mai controlează, din punct de 
vedere energetic şi modul de evacuare şi eliminare a deşeurilor din organism, prin intermediul 
intestinului gros şi al pielii.

Sentimentul care corespunde plămânilor este tristeţea, îngrijorarea, anxietatea.
Tristeţea exprimată şi rezolvată îmbunătăţeşte sănătatea în timp ce durerea sufletească, 

tristeţea, reprimate şi neexprimate produc contracţia plămânilor, influenţând negativ circulaţia 
energiei QI.

În consecinţă, rezistenţa sistemului imunitar scade în totalitate.

Deoarece se află alături de inimă, sunt consideraţi "miniştri". Ei reglează activitatea inimii 
şi, având localizarea cea mai înaltă, domină Qi-ul. Se consideră că ei răspund de combinarea 
hranei provenită din splină cu aerul din ceruri şi răspândirea lor în organism.

Plămânii au o funcţie descendentă, producând umiditatea ce pătrunde în interiorul 
corpului. Umiditatea conferă flexibilitate articulaţiilor, întăreşte muşchii, asigură creşterea 
părului (ca şi iarba după ploaie), furnizează apă şi energie rinichilor, ajutând la formarea urinei (o 
energie optimă a plămânilor pune apa în mişcare, eliminând surplusul prin urină, fără diuretice).

Dezechilibrul energetic al plămânilor determină stagnarea apei care nu-şi mai poate 
continua traseul descendent. În acest caz poate apărea secreţie nazală abundentă, edeme 
palpebrale, tuse, strănut.

Plămânii sunt organele care se supun cel mai mult legii celor 5 elemente: când ficatul 
(lemnul) şi inima (focul) sunt prea puternice (în exces) lezează plămânii (care au corespondent 
metalul).

Dacă stomacul şi splina (pământ-mama metalului) au energie foarte scăzută (sunt în vid 
energetic) şi plămânii sunt în vid energetic: pământul nu mai poate "genera" metalul ("boala 
mamei a trecut la fiu").

Rinichii (apa - fiul metalului) când nu mai pot degaja energia lor, funcţiile plămânului sunt 
împiedicate ("fiul ia energia de la mamă"). Energia perversă (frig, căldura) poate influenţa 
activitatea plămânilor.

În general cei cu probleme de plămâni sau de colon (organul pereche), indiferent de sursa 
problemei, au o tristeţe nerezolvată care trebuie clarificată. În afară de tristeţe, plămânii şi 
colonul pot fi afectaţi şi de o viaţă sedentară, deoarece o activitate fizică insuficientă afectează 
respiraţia şi eliminarea toxinelor. De asemenea, o alimentaţie "nesănătoasă": excese 
alimentare, lipsa alimentelor proaspete, prea multă carne sau produse lactate, consumul de 
droguri, alimente procesate precum şi fumatul, influenţează negativ activitatea plămânilor. 
Proastele obiceiuri alimentare generează mucus în exces, care se depozitează în plămâni 
blocând activitatea acestora. De aici rezultă de cele mai multe ori răceli, alergii, sinuzite, 
bronşite, astm. Toxinele astfel acumulate în plămâni şi în colon generează o stare continuă de 
tensiune, oboseală, probleme ale pielii şi ale părului.

"Anxietatea blochează energia şi lezează plămânii. Ea determină congestia aparatului 
respirator şi afectează respiraţia". Din moment ce plămânii guvernează energia prin intermediul 
respiraţiei, anxietatea blochează circuitul energetic prin inhibarea procesului respirator, fapt 
care la rândul său, scade rezistenţa prin slăbirea scutului de energie protectoare. Anxietatea 
afectează, de asemenea, intestinul gros - organ yang cuplat cu plămânii - putând produce astfel 
constipaţie şi colite ulcerative.

În mod similar, anxietatea cronică afectează splina, pancreasul şi stomacul, cauzând 
indigestia şi privarea întregului organism de energia de nutriţie, diminuând deci rezistenţa." 
(TAO – Cartea completă de medicină tradiţională chineză - Daniel Reid)

Pentru că anotimpul corespunzător plămânilor este toamna, aceasta reprezintă şi 
perioada optimă pentru a reevalua şi rezolva (în măsura posibilităţilor) problemele de ordin 
emoţional. În egală măsură trebuie să aruncăm o privire atentă, nu neapărat critică, ci mai 
degrabă obiectivă asupra obiceiurilor de zi cu zi. Schimbări mici în modul de gestionare a 
problemelor emoţionale cât şi a obiceiurilor zilnice pot duce la întărirea generală a sistemului 
imun, dând posibilitatea de a apăra organismul, pe termen lung, mai ales împotriva 
îmbolnăvirilor grave ale plămânilor şi colonului.

Medicina chineză, strâns legată de Taoism, se ocupă în primul rând de prevenirea bolilor. 
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Huang Ti, părintele medicinei chineze, spunea "medicul adevărat ajută înainte de apariţia primelor 
semne de boală''. Igiena taoistă făcea apel la cumpătare şi simplitate în ceea ce priveşte majoritatea 
lucrurilor. Chinezii au fost printre primii care au definit starea de sănătate. Astfel, în secolul I î.H., Wen-
Tzu spunea:" Trupul este templul vieţii. Energia este forţa vieţii. Spiritul este guvernatorul vieţii. Dacă 
unul dintre ele este în dezechilibru, toate trei vor avea de suferit. Când spiritul preia comanda, trupul îl 
urmează în mod natural şi această suită este benefică pentru toate cele Trei Comori".

Tratamentul modern al bolilor infecţioase nu poate 
fi conceput fără folosirea antibioticelor, medicamente 
obţinute pe cale chimică-de sinteză, sau din organisme 
vii, de cele mai multe ori ciuperci. Acestea acţionează 
asupra bacteriilor, intervenind în metabolismul lor şi 
împiedicându-le hrănirea şi înmulţirea (efect 
bacteriostatic), permiţând mijloacelor de apărare ale 
organismului să le anihileze.

De la descoperirea accidentală a penicilinei de 
către Alexander Fleming (1929), antibioticele au salvat 
nenumărate vieţi, scăzând considerabil mortalitatea prin 
aceste boli. Din păcate, în epoca actuală, antibioticele 
îşi pierd treptat eficacitatea, medicina modernă se 
confruntă cu "rezistenţa la antibiotice", datorată utilizării 
excesive a acestora.

Un studiu efectuat în Statele Unite arată că 
Stafilococul Aureus, considerat responsabil de 
aproximativ 20% din infecţiile grave din anumite zone 
ale USA, a dobândit rezistenţă şi la Vancomycin - 
antibioticul folosit cu predilecţie, în condiţiile în care 
Stafilococul prezintă deja rezistenţă la Methicillin. Este 
de menţionat faptul că în 1930, în timpul prelegerilor 
ţinute, Fleming avertiza că utilizarea penicilinei (respectiv antibioticelor) trebuie făcută cu prudenţă, 
numai în cazuri absolut necesare, deoarece bacteria are capacitatea de a dezvolta un sistem de 
autoapărare împotriva efectului bactericid al antibioticului.

În afară de utilizarea în exces a antibioticelor în scop terapeutic, introducerea a mici cantităţi de 
antibiotic în alimentaţia animalelor (nu numai pentru a stopa infecţiile cât mai ales pentru a forţa artificial 
creşterea animalelor) contribuie la ineficienţa antibioticelor în cazul administrării lor la om. Deşi se 
cunoaşte acest fapt încă din anii '70, în fermele de animale continuă această practică.

Avem însă posibilitatea de a ne folosi de potenţialul terapeutic miraculos al plantelor, care, de altfel 
au fost utilizate în tratarea bolilor încă din cele mai vechi timpuri. Alternativele naturiste, având un 
mecanism de acţiune diferit de al antibioticelor de sinteză, vin în ajutorul sistemului de autoapărare al 
organismului, fără a contribui la dezvoltarea rezistenţei la antibiotice. Astfel, o serie de afecţiuni pot 
avea o evoluţie favorabilă prin utilizarea fitoterapiei asociată cu schimbări ale stilului de viaţă.

VIRONAL - având în compoziţie un număr impresionant de plante cu efect protector asupra 
aparatului respirator, acţionează, pe baza medicinii tradiţionale chineze, asupra meridianelor Plămân-
Intestin gros, având atât efect profilactic (în perioadele de epidemii virale sau în sezonul rece) cât şi 
efect curativ, în combinaţie sau nu cu antibioticele, cu care are acţiune sinergică, neutralizând, însă 
efectele adverse ale acestora.

DRAGS IMUN - preparat imunostimulator cu puternică acţiune antibacteriană, antivirală, 
antimicotică, antioxidantă şi hemostatică. Este un complex de plante care armonizează meridianele 
Splină, Stomac, Plămân, Intestin gros, Trei Focare, precum şi legătura între meridianele Yin şi Yang.

GREPOFIT - având în compoziţie extract de grapefruit şi echinaceea, are efect imunostimulator, 
antioxidant, antibiotic natural. Este eficient în infecţii virale şi bacteriene respiratorii, urinare, genitale 
dar are efect benefic şi asupra afecţiunilor digestive.

IMUNOSAN - preparat bioinformaţional deosebit de eficient în susţinerea capacităţii de apărare 
(nespecifică şi specifică) a organismului. Prezenţa în compoziţia sa a Ganodermei lucidum îi conferă un 
puternic caracter antioxidant, făcând din Imunosan un preparat de perspectivă în lupta împotriva 
tumorilor.

AUDIRON - are în compoziţie plante, uleiuri esenţiale şi cristale cu puternice calităţi antivirale, 
antibacteriene şi antiinflamatorii. Are efect benefic asupra inflamaţiilor şi infecţiilor cavităţii bucale, 
sinusurilor, precum şi extern asupra eczemelor, micozelor, infecţiilor de tip herpes sau zona Zoster.

Dr. Dejica Diana 
medicină generală- specialitea  acupunctură
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de indieni „Sânge de dragon", o sevă cu efect terapeutic din  
Amazon.

DRAGS IMUN este un preparat imunostimulator, având 
caracteristici puternic antibacteriene, antimicrobiene, antivirotice şi 
antimicotice. 

Îmbunătăţeşte activitatea funcţiilor pulmonare, acţionând şi 
în cazul îmbolnăvirii căilor respiratorii, gripelor, îmbolnăvirii 
provocate de retrovirus. De asemenea are un puternic efect 
antioxidant, neutralizând radicalii liberi.

Radicalii liberi se combină cu proteinele sau cu acizii nucleici 
din interiorul celulelor fapt ce duce la modificarea gravă a 
structurilor, inclusiv ale celor genetice intracelulare.
 Mecanismul primordial prin care radicalii liberi acţionează în 
mod negativ asupra celulelor este fragilizarea membranei celulare 
(lipide, proteine), deteriorarea membranei hematiilor mergând 
până la distrugerea lor. La nivelul leucocitelor acţionează până la 
distrugere sau le diminuează substanţial puterea de apărare. Acizii 
nucleici purtători ai informaţiei genetice constituie ţinta principală a 
radicalilor liberi, fapt care duce la mutaţii genetice şi la cancer.

Radicalii liberi sunt combătuţi de substanţe numite generic 
antioxidante. Ca urmare a efectului antioxidant, produsul DRAGS IMUN influenţează favorabil 
regenerarea hematiilor şi a leucocitelor fiind utilizat cu rezultate spectaculare în tratamentul anemiilor şi 
leucemiilor indiferent de formă, iar taninurile care se regăsesc în compoziţia acestei plante îi conferă 
puternice calităţi hemostatice.

Efecte şi eficienţă
n Imunostimulator al organismului
n Efecte antibacteriene, antivirale şi antioxidante 
n Eficient împotriva adenoviruşilor, retroviruşilor, virusului herpetic
n Util în combaterea cytomegaloviruşilor hepatitei virale A şi B  
n În tratarea mononucleozei infecţioase  
n Împotriva heliobacteriei pilori (cauzatoare de ulcer gastric), ulcer duodenal 
n În cazuri de diaree datorate E.coli,  Enterobacter, Salmonella
n Reduce balonarea şi inflamaţiile în boala Crohn, colita ulceroasă
n Hemostatic, astringent, potrivit pentru tratarea escoriaţiilor de suprafaţă, hemoroizi
n Datorită efectului antivirotic puternic, se poate utiliza în completarea terapiei persoanelor 

seropozitive HIV
n Sprijină funcţionarea splinei, pancreasului şi tiroidei 
n Influenţează pozitiv funcţionarea inimii, calitatea oaselor şi articulaţiilor
n Protejează sistemul nervos central 
n Susţine tratamentul sclerozei multiple (SM) şi a bolii Parkinson 
n Grăbeşte vindecarea rănilor, ţesuturilor şi ale pielii, aftelor, furunculelor 
n În stomatologie, pentru susţinerea tratamentului în paradontoză şi gingivită, reduce 

hemoragiile după extracţii dentare 
n Eficient în inflamaţiile cavităţii bucale, ale afecţiuni faringelui şi laringelui
n Efecte antistres şi uşor afrodisiace.

Conţine latex pur din planta Croton lechleri Muell, denumită 

 

DRAGS IMUN

UNGUENT EFICIENT ÎN AFECŢIUNI LOCOMOTORII

E iarnă, iar cei cu afecţiuni locomotorii simt din plin acest lucru. Vă prezentăm reţeta unui 
unguent obţinut cu ajutorul produselor noastre care se poate utiliza alături de Artrin sau Ruticelit.

Conţinutul a 2 capsule de Cytosan se amestecă cu cca.1 ml de Fytomineral (5 pic.) şi 
4 picături de Drags Imun. Se obţine un unguent consistent, neunsuros, utilizabil pe orice parte a 
corpului. 

Este deosebit de eficient în afecţiunile sistemului locomotor (artrite, artroze, dureri lombare 
sau cervicale, luxaţii). Calmează durerile articulare şi de cap, prezintă efecte deosebite de hrănire şi 
regenerare a pielii.



Aceste săpunuri sunt bazate pe extracte din plante Efecte şi recomandări:
utilizate, împreună cu uleiuri esenţiale şi de apă  termală de la n creşte rezistenta pielii la boli micotice 
izvorul Podhajska. n potrivit pentru îngrijirea picioarelor  

Numele săpunurilor sunt identice cu cremele din n ajută în cazuri de erupţii cutanate şi leziuni ale pielii 
pentagramă, pentru a putea fi uşor consumatorilor să aleagă însoţite de sângerare 
în funcţie de metoda de regenerare în Pentagrama sau n poate fi util în cazuri de inflamaţii provocate de 
necesitate. Când alegem un produs de îngrijire a pielii, trebuie înţepăturile insectelor 
să avem în vedere că aceasta lucrează la fel de mult ca şi  n prezintă efecte pozitive asupra eczemelor şi asupra 
restul organelor noastre, eliberând în permanenţă corpul de iritaţiilor cauzate de acenţi chimici.
toxine şi absorbind lumină şi umezeală. Din punct de vederea al aromoterapiei utilizat 

Pielea absoarbe cu uşurinţă o varietate de lichide şi dimineaţa are efect de vitalizare asupra creativităţii şi 
substanţe solubile prin intermediul porilor motiv pentru care interesului general.
trebuie să fim atenţi ce produse folosim. 

Pielea este mult mai mult decât un simplu înveliş. Este ARTRIN SĂPUN
cel mai greu şi cel mai extensiv organ al corpului uman. În Compoziţie: Extracte din plantele; Symphytum 
permanenţă comunicare cu celelalte organe, pielea poate Officinale; Anethum Graveolens; Erigeron Canadensis; 
indica disfuncţii sau patologii de altă natură decât Robinia Pseudoacacia; Trigonella Foenum-Graecum; 
dermatologică. Zingiber Officinale; Arnica Montana; Spiraea Ulmaria; 

Pielea acţionează ca o barieră protectivă, chiar auto Glycyrrhiza Glabra; Laurus Nobilis; Solidago Virgaurea; 
vindecându-se în cazul anumitor vătămări sau răni, însă Acorus Calamus; Aesculus Hippocastanum; Linaria Vulgaris; 
fiecare expunere toxică afectează această barieră şi inhibă Melilotus Officinalis; Tropaeolum Majus, alături de 
capacitatea sa naturală de a funcţiona. ingredientele Palmitat de sodiu; Ulei saponificat din sâmburi 

Avem nevoie de produse de îngrijire a pielii care o ajută de fruct de palmier; Apă; Glicerină; Ulei de palmier; acid din 
să-şi echilibreze pierderile, în timp ce totodată o hrănesc. sâmburi de fruct de palmier; Palmitat de potasiu; Sare a 

acizilor graşi derivaţi din nucă de palmier; Pentasodium 
DROSERIN SĂPUN pentetate; Parfum, Acid ascorbic.
Compoziţie: Extracte din plante: Pulmonaria Officinalis; 

Rosa Centifolia; Cinchona Calisaya; Sophora Japonica; Efecte şi recomandări:
Verbascum Thapsus; Zingiber Officinale; Cetraria Islandica; n calmant, relaxant, cu efect benefic de răcorire 
Tussilago Farfara; Galeopsis Segetum; Glycyrrhiza Glabra; n poate fi folosit în tratarea eczemelor
Hyssopus Officinalis; Thymus Vulgaris; Aralia Cordata; n menţine umiditatea naturală a pielii, este potrivit 
Curcuma Longa; Equisetum Arvense; Origanum Vulgare; pentru ten uscat 
Plantago Lanceolata; Tropaeolum Majus; Althaea Rosea n deoarece accelerează penetrarea sărurilor minerale 
alături de ingredientele Palmitat de sodiu; Ulei saponificat din prin piele, este utilizabil în cazuri de gută sau alte 
sâmburi de fruct de palmier; Apă; Glicerină; Ulei de palmier; tulburări metabolice
acid din sâmburi de fruct de palmier; Palmitat de potasiu; Sare Din punct de vederea al aromoterapiei este ideal 
a acizilor graşi derivaţi din nucă de palmier; Pentasodium pentru utilizare înainte de odihnă şi relaxare deoarece reduce 
pentetate; Parfum, Acid ascorbic etc. intensitatea emoţională.

Efecte şi recomandări:
n consolidează sistemul imunitar CYTOVITAL SĂPUN
n previne erupţiile cutanate comune, de origine Compoziţie: Extracte din plantele: Rhaponticum 

bacteriană sau virală Carthamoides; Zanthoxylum piperitum; Polygonatum 
n ajută la protejarea pielii de micoze Multiflorum; Glycyrrhiza Glabra; Linaria Vulgaris; Liriosma 
n accelerează regenerarea pielii.  Ovata; Lavandula Angustifolia ; Vanilla Planifolia; Zingiber 
Din punct de vederea al aromoterapiei are calitatea de Officinale; Centella Asiatică; Pimpinella Anisum; Foeniculum 

a îmbunătăţi forţa şi rezistenţa psihică. Vulgare; Scutellaria Baicalensis, alături de ingredientele 
Palmitat de sodiu; Ulei saponificat din sâmburi de fruct de 

PROTEKTIN SĂPUN palmier; Apă; Glicerină; Ulei de palmier; acid din sâmburi de 
Compoziţie: Extracte din plante: Fumaria Officinalis; fruct de palmier; Palmitat de potasiu; Sare a acizilor graşi 

Geranium Robertianum; Sophora Japonica; Galega derivaţi din nucă de palmier; Pentasodium pentetate; Parfum, 
Officinalis; Linaria Vulgaris; Arctium Lappa; Bellis Perennis; Acid ascorbic.
Calluna Vulgaris; Glycyrrhiza Glabra; Hamamelis Virginiana; Efecte şi recomandări:
Symphytum Officinale; Acorus Calamus; Anthyllis Vulneraria; n redă elasticitatea pielii, o tonifică, având un pronunţat 
Aralia Cordata; Chelidonium Majus; Scutellaria Baicalensis; efect antirid
Galium Aparine; Equisetum Arvense; Viola Tricolor, alături de n  măreşte capacitatea de auto-hidratare a pielii 
ingredientele Palmitat de sodiu; Ulei saponificat din sâmburi n inhibă apariţia acneii
de fruct de palmier; Apă; Glicerină; Ulei de palmier; acid din Din punct de vedere a al aromoterapiei are calitatea de 
sâmburi de fruct de palmier; Palmitat de potasiu; Sare a a consolida în plan psihic simţul realităţii şi de a stimula 
acizilor graşi derivaţi din nucă de palmier; Pentasodium capacitatea de învăţare.
pentetate; Parfum, Acid ascorbic.

PENTAGRAMA DE SĂPUNURI PE BAZĂ DE PLANTE



n 

aduce la cunoştinţă că furnizorul de plante şi 

extrase de plante medicinele folosite la 

obţinerea concentatelor şi cremelor 

confirmă prin certificatul eliberat de institutul 

de IMO din America de Sud - Peru, că  

plantele verificate sunt de cultura 100% 

organica şi ecologică. 

n La expoziţiile TRENDY 2011 şi ECOMED 

2011 dedicate medicinei naturale şi 

alternative găzduite  de oraşul polonez 

Torun, produsul firmei SPIRULINA 

BARLEY a fost distins cu locul I de juriul 

care a ajuns la această decizie pe baza 

evaluării documentaţiei şi a caracteristicilor 

produsului .

Firma Energy Group sro din Cehia ne 

RECUNOAŞTERE 
INTERNAŢIONALĂ 

RUTICELIT SĂPUN Efecte şi recomandări:
Compoziţie: Extracte din plantele: Sanguisorba Officinalis; n poate fi utilizat ca un săpun de uz general 
Melilotus Officinalis; Hamamelis Virginiana; Anthylis n prezintă un efect de activare şi încălzire locală
Vulneraria; Calendula Officinalis; Ribes Nigrum; Ruta armonizează funcţiile de organ vital ale pielii
Graveolens; Sophora Japonica; Symphytum Officinale; n are efecte pozitive în tulburările de piele cauzate de 
Aesculus Hippocastanum; Polygonum Fagopyrum; Gingko transfuziile de sânge
Biloba; Hypericum Perforatum; Equisetum Arvense; Arnica n grăbeşte refacerea pielii după vânătăi sau alte leziuni.
Montana, alături de ingredientele Palmitat de sodiu; Ulei Din punct de vederea al aromoterapiei are calitatea de 
saponificat din sâmburi de fruct de palmier; Apă; Glicerină; Ulei a consolida în plan psihic motivaţia, comunicarea şi redă 
de palmier; acid din sâmburi de fruct de palmier; Palmitat de vitalitatea în general.
potasiu; Sare a acizilor graşi derivaţi din nucă de palmier; 
Pentasodium pentetate; Parfum, Acid ascorbic. Pentagrama de săpunuri Energy, creează o barieră 

respirabilă pentru piele, atrăgând şi permiţând pătrunderea 
umezelii, prevenind evaporarea celei interne, iar prin aportul 
de plante hrăneşte şi tratează diferite afecţiunii ale pielii.



CROTON LECHLERI MUELL 
Sângele dragonului 

Este o relicvă din trecutul îndepărtat al Pãmântului, un arbore care 

are forma unei umbrele sau a unei ciuperci uriaşe. El creşte în 

Amazon până la înălţimi de 10-20 m dar a cărui trunchi este de 

obicei de înălţime mică. 

Marca distinctivă a acestui copac constă în faptul că, atunci 

când trunchiul de copac este tăiat sau rănit, o răşină roşu 

închis debordează, ca şi cum pomul ar sângera.

Acest fenomen apare deoarece ţesuturile arborelui  

secretă o răşină (latex) purpurie ca sângele. 

Această răşină este un depozit de fitochimicale, proantocyanidine (antioxidanţi), fenoli, polifenoli, 

fitosteroli, alcaloizi (tapsine) şi lignani (substanţe nutritive care reduc riscul de cancer). Studiile 

efectuate au demonstrat că extrasul de sânge de dragon deţine caracteristici de puternic 

antioxidant, anticancerigen, antibacterial, antimicrobian, antivirotic, antimicotic şi 

hemostatic cu rezultate bune în completarea terapiei alopate la o gamă largă de afecţiuni.
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